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Anotace:

• Žáci se seznámí se základními pojmy nového předmětu - zeměpisu. Porozumí

základním pojmům týkajících stavby Země, vzniku krajiny a působení vlivů na Zemi s

řadou obrázků, které tyto pojmy doplňují. Tyto informace žákům pomohou získat ucelené

informace a možnost dále rozvíjet jejich představivost a fantazii.

• V rámci tohoto modulu si žáci najdou odpovědi na otázky z pracovních listů a naučí se

řešit různorodé úlohy, které následně mohou konfrontovat s praxí. Zároveň je v tomto

modulu kladen důraz na rozvíjení samostatnosti a kreativity žáků.
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� i když je po časí velmi prom ěnlivé, každý rok se s ur čitou 
pravidelností opakuje

� podnebí ur čitého místa je dáno především jeho zeměpisnou 
polohou

� podnebí jednotlivých krajin závisí především na množství 
slune čního zá ření

� v poslední dob ě je svou činností ovliv ňuje i člov ěk

Podnebí - klima 

je průměrný stav po časí v ur čitém míst ě stanovený z 
dlouhodobého sledování po časí

obr.1  A) tropické podnebí                      B) subtropické podnebí                 C) suché podneb í mírného pásu   D) podnebí severního mírného pásu
příznačné pěst.banán ů                příznačné pěst.citrus ů                   jsou p říznačné stepi              jsou p říznačné jehli čnaté lesy
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roční období se st řídají, protože:
1. Země obíhá kolem Slunce

obr.2   Zem ě obíhá kolem Slunce, zemská osa udržuje stále stejn ý sklon

Střídání ro čních období 
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Střídání ro čních období 

2. Zemská osa je sklon ěna k rovin ě dráhy Zem ě kolem Slunce
(zemská osa svírá s rovinou zemské 
dráhy úhel 66,5 °°°°) 66,5°°°°s.š. je 
rovnob ěžka, která se nazývá severní 
polární kruh a 66,5°°°°j.š. je rovnob ěžka 
která se nazývá jižní polární kruh . 
Úhel mezi rovinou rovníku a rovinou 
zemské dráhy je potom 23,5 °°°°.23,5°°°°s.š. 
je rovnob ěžka obratník Raka a 23,5°°°°j.š. 
je rovnob ěžka, která se nazývá obratník 
Kozoroha . Tyto rovnob ěžky ohrani čují 
rozložení teplotních pás ů na Zemi a mají 
význam pro trvání dne a noci. obr.3   Sklon zemské osy k rovin ě dráhy 

Země kolem Slunce
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Důsledky sklonu zemské osy a ob ěhu Země kolem Slunce 

obr.4   Důsledky sklonu zemské osy p ři ob ěhu Zem ě kolem Slunce
1. Paprsky dopadající kolmo na obratník Raka
2. Paprsky dopadající kolmo na obratník Kozoroha
3,4. Paprsky dopadající kolmo na rovník

�Množství slune čního zá ření, které b ěhem roku dopadá na r ůzná místa 
na Zemi, se během roku m ění.

�Je-li severní část zemské osy přiklon ěna ke Slunci , dopadá na severní 
polokouli v ětší množství slune čních paprsk ů.

�Je-li ke Slunci p řiklon ěna jižní část zemské osy, je tomu práv ě naopak.
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Teplotní pásy 

obr.5   Teplotní pásy

�Podnebí tedy závisí na množství slune čního 
záření, které na zemský povrch dopadá.

�Rozhodující vliv má úhel dopadu slune čních 
paprsk ů.

�Zemský povrch získává nejvíce slune čního 
záření, když na n ěj dopadají slune ční 
paprsky kolmo .

�Množství slune čního zá ření, které dopadá na 
zemský povrch, se zmenšuje od rovníku k 
pólům.

�Obratníky a polární kruhy jsou pomyslné 
hranice teplotních pás ů.
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Shrnutí u čiva „Podnebí ““““

� Podnebí je pr ůměrný stav po časí v ur čitém míst ě, stanovený z 
dlouhodobého sledování po časí.

� Podnebí jednotlivých krajin závisí na množství slune čního 
záření.

� Podnebí ur čitého místa je dáno p ředevším jeho zem ěpisnou 
polohou.

� Roční období se st řídají protože:
� Země obíhá kolem Slunce
� Zemská osa je sklon ěná k rovin ě dráhy Zem ě kolem Slunce
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